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Clube 50  Clube 90  Clube 130 
GSM  GSM  Plexus SGM (93pts) 

Tinto – 2011  Tinto – 2007  Tinto – 2007 
Vidal Fleury  Oxford Landing  John Duval Winery 

França – Rhône  Austrália – South Austrália  Austrália 
Ravin  KMM  KMM 

De R$75,00 por R$58,00  R$78,00  De R$285,00 por R$140,00 
Para cancelamento ou pedido maior do vinho do próximo mês, favor comunicar por email 
(contato@clubemalucosporvinho.com.br) até o dia 30/04/14. 
 
 

 

ClubeClube 	  	  
 

 
Abril 2014 

 
Vinho Fiore di Vigna – Primitivo di Salento IGT Safra 2010 
Produtor Cantine Paololeo País Itália 
Tipo Tinto Meio Seco Região Puglia 
Volume 750ml Sub.reg Salento 
Uvas Primitivo. Álcool 14,5% 
Importadora Premium Valor De R$172,00 

Por R$140,00 

 
Temp.de Guarda 14° Temp.de Serviço 16° Consumir até 2019 

 
 

Histórico 
 
A história desta vinícola começa no final do século XIX, quando Antonio Leo adquiriu 20 hectares 
de terra na comuna de San Donaci, Puglia. Ele plantou as primeiras vinhas e vendia a produção 
para terceiros. Na década de 1920, seu neto, Paolo Leo, passou a administrar os negócios. 
Visionário, ele resolveu construir uma adega e passou a produzir seus próprios vinhos. Nascia 
assim o “Feudo Paolo Leo”, como viria a ser conhecido. 
 
Na década de 1950, após os horrores da grande guerra, a quarta geração da família resolveu 
replantar os vinhedos apenas com castas autóctones da região: Negroamaro, Primitivo e Malvasia 
Nera. A partir de 1980, a quinta geração da família passou a administrar a vinícola. 
 
Hoje, a “Cantine Vinagri Paololeo” continua familiar. Na década de 1990 eles construíram uma 
moderna adega, com capacidade para vinificar 5 milhões de litros por safra e ainda possuem mais 
de 500 barricas de carvalho para o envelhecimento dos vinhos de alta gama. 
 
 

Curiosidade 
 
Em 1985, Paolo (quinta geração da família) casou-se com Roberta D'Arpa. Ele pediu a todos os 
convidados para o casamento que não lhes dessem presentes, mas dinheiro! Desta forma, Paolo 
levantou seus primeiros 30 milhões de liras (cerca de U$15.000,00) para adquirir 06 hectares 
adicionais de terras na periferia de San Donaci, onde a moderna vinícola foi construida. 
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Ficha Técnica 

 
Vinificação: Colheita manual de uvas provenientes de um vinhedo plantado ao estilo 

“alberello”, ou seja, arbustivo sem condução. Após a seleção e o 
desengace, o mosto sofreu uma rápida maceração para extração de 
aromas mais frescos. Em seguida, ocorreu a fermentação alcoólica em 
cubas de aço inox com temperatura controlada (25 graus) por 10 dias. O 
vinho ainda ficou em contato com as cascas por mais 18 dias antes de ser 
trasfegado para as barricas de carvalho (francês e americano), onde 
estagiou por 12 meses antes de ser engarrafado. 

 
Visual: Rubi Pleno com traços violáceos. Apresenta intensidade alta, densidade 

alta e sem halo de evolução. 
 
Olfativo: A primeira impressão é uma deliciosa mistura de chocolate, fumo de 

cachimbo e lácteos. Em seguida, surgem as frutas vermelhas e pretas 
passadas (amora, cereja, ameixa, mirtilo), frutas secas (figo, tâmara) e 
ervas frescas (louro, orégano, menta). A passagem por madeira é 
marcada pelos aromas de coco, baunilha, tostados e um toque 
almiscarado. 

 
Gustativo: Vinho encorpado com bom equilíbrio entre acidez, álcool e taninos, sem 

amargor. Apresenta intensidade média, persistência longa, com ótimo 
volume de boca. Potente, denso, quase mastigável. Ainda está jovem. Na 
boca, lembra um pouco de “biotônico” e merecem destaque as frutas e 
especiarias (zimbro, cravo). Recomendo decantar com 02 horas. 

 
Combinação: Sem dúvida, este é um vinho que pede acompanhamento, ele precisa da 

“mesa”. Eu recomendo os risotos mais fortes, de inverno (pinhão, funghi, 
linguiça), coelho ensopado, perna de cabrito com ervas, carne de bode e 
caças brasileiras. As massas ou carnes bovinas com molhos vermelhos 
bem apurados são boas pedidas. Mas, cuidado, não corra o risco de 
transformar a refeição numa “batalha gastronômica”. 

 
 
 

Motivo da Escolha 
Este é um dos melhores primitivos que já foi produzido na Puglia e que agora está no 
Brasil. Graças ao desconto obtido, conseguimos colocá-lo no nosso Clube. Recomendo 
muita atenção com este vinho, deguste-o sem pressa. 
 


